
บทท่ี  1 

บทน า 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 ประเทศไทยใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติมาแลว้จนถึงปัจจุบัน 10 แผนท่ีใช ้

กระบวนการท่ีเรียกวา่ “การพฒันา” มากกวา่ 40 ปี  แตว่ิกฤติเศรษฐกิจหลายคร้ังและปัญหาสังคมท่ี

รุนแรงข้ึนไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่กระบวนการพฒันาของไทยท่ีผา่นมายงัไมป่ระสบผลส าเ ร็จเทา่ท่ีควร  

จึงเกดิค าถามทา่มกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมและความเข้มข้นของการพัฒนาแห่งรัฐ   วา่“จะ

ท าอยา่งไรให้ชมุชนทอ้งถ่ินมคีวามรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถ่ินตนเองอยา่งเข้มแข็งและ

ยัง่ยืน”   

 ส าหรับแผนพฒันาฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 2549)  ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ

ท่ีผา่นมาไดอ้ญัเชิญหลกั “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว

มาเป็นปรัชญาในการพฒันาและบริหารประเทศ  โดยให้ความส าคัญกบัการพัฒนาท่ีสมดุล  ทั้งด้าน

คน สังคม เศรษฐกจิและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้ง ยึดทางสายกลางเพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต  

สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งม ัน่คง  และน าไปสูก่ารพฒันาท่ีสมดุล  มีคุณภาพยั่ง ยืนและคนไทยมีความ

อยูดี่มสุีข 

 สว่นแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และสังคมภายใตป้รัชญา “เศรษฐกจิพอเพียง” โดยก  าหนดในวสัิยทศัน์ของประเทศไทย

ไวว้า่ 

 มุง่พฒันาสูสั่งคมอยูเ่ย็นเป็นสุข (Green and Happiness  Society) คนไทยมคีณุธรรม   
 น าความรู้  รู้เทา่ทนัโลก  ครอบครัวอบอุน่  ชมุชนเขม้แข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกจิมี 

 คณุภาพ  เสถียรภาพและเป็นธรรม  ส่ิงแวดลอ้มมคีณุภาพและทรัพยากรยัง่ยืน  อยูภ่ายใต ้

 ระบบบริหารจดัการประเทศท่ีมธีรรมาภิบาล  ด ารงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตยอนัมี 

 พระมหากษตัริย์เป็นประมขุ  อยูใ่นประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี 
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โดยมเีป้าหมายในการพฒันาคน  การพฒันาชมุชนและแกปั้ญหาความยากจน  เป้าหมายดา้นเศรษฐกจิ  

เป้าหมายดา้นการสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนเป้าหมายดา้นธรรมาภิบาล 

 ในการก  าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  6  ดา้น  ประกอบดว้ย  ยุทธศาสตร์การ

สร้างความเขม้แข็งของชมุชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีม ัน่คงของประเทศ ยุทธศาสตร์การปรับ

โครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดุลและยัง่ยืน  ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิ-

บาลในการบริหารจดัการประเทศ  ยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 โดยยึดหลกั

เศรษฐกจิพอเพียง 

 ในสว่นของจงัหวดัเชียงใหมไ่ดก้  าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการโดยมี

วตัถุประสงค์ให้จงัหวดัเชียงใหมเ่ป็น “นครแหง่ชีวติและความมัง่คัง่” (City of  Life  and   Prosperity)  

เป็นเมอืงท่ีให้ความสุขและชีวิตท่ีมคีณุคา่แกผู่อ้าศัยและผูม้าเ ยือน ในฐานะเมอืงนา่อยู ่ และนา่

ทอ่งเท่ียวในภูมภิาคเอเชีย และไดก้  าหนดให้องค์กรสว่นทอ้งถ่ินเป็นองค์กรพื้นฐานในการสร้างจงัหวดั

เชียงใหมเ่ป็น “นครแหง่ความมัง่คัง่” ตามยุทธศาสตร์การพฒันาท่ียัง่ยืน โดยมแีนวทางการพฒันาท่ี

ส าคญั  3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์เชิงรุก : สร้างฐานเศรษฐกจิใหม ่ 

 (1)  พฒันาเชียงใหมใ่ห้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิ  เชื่อมโยงกบักลุม่ประเทศอนุภูมภิาคลุม่ 

แมน่ ้ าโขง (GMS)  และเอเชียใต ้(BIMSTEC) 

 (2)  สร้างฐานเศรษฐกจิใหมบ่นพื้นฐานของวฒันธรรมและความรู้ใหม ่  มุง่สู ่   

Knowledge – Based – Economics 

 ยุทธศาสตร์การปรับตวั : เพิ่มมลูคา่ฐานเศรษฐกจิเดิม 

 (1)  สร้างงานหัตถกรรมท่ีมเีอกลกัษณ์และความเป็นเลิศในระดบัชาติส าหรับตลาดเฉพาะ  

(Niche  Market)  โดยน าวฒันธรรมลา้นนามาสร้างเอกลกัษณ์และเร่ืองราวเพื่อเพิ่มมูลคา่ให้กบัสินคา้ 

 (2)  เชื่อมโยงการทอ่งเท่ียวเพื่อเป็นพลงัดึงดูดใหมจ่ากทรัพยากรทอ่งเท่ียว   ทั้งภายในกลุม่ 

จงัหวดัและเชื่อมโยงกบักลุม่ประเทศอนุภูมภิาคลุม่แมน่ ้ าโขง (GMS)  และเอเชียใต ้(BIMSTEC)   

 (3)  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางดา้นการเกษตร โดยสร้างความหลากหลายและ  

การบริหารจดัการใหม ่ 
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 ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ียัง่ยืน : โดยสนับสนุนฐานเศรษฐกจิเดิมและสร้างเศรษฐกจิใหม ่

ให้ยัง่ยืน 

 (1)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรมลา้นนา  โดยน าภูมปัิญญาทอ้งถ่ินมาสร้างความโดดเดน่ 

และเชื่อมโยงสูส่ากล 

 (2)  ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติให้ยัง่ยืน 

 (3)  สร้างความปลอดภยัในพื้นท่ีชายแดนและความปลอดภยัในชีวติทรัพย์สินของ  

ประชาชนและนักทอ่งเท่ียว 

 (4)  พฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นฐานในการพฒันาโดยขยายโอกาสทางการศึกษา  

อยา่งทัว่ถึง โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสและสร้างโอกาสในการเรียนรู้เฉพาะดา้น และความรู้สมยัใหม ่ 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันา  

 (5)  แกไ้ขปัญหาความยากจนโดยใชแ้นวพระราชด าหริ  “เศรษฐกจิพอเพียง”  และ  

“เศรษฐกจิชมุชนพึ่งตนเอง”  รว่มกบัมาตรการการด าเนินงานตามนโยบายแกไ้ขปัญหาความยากจน  

 องค์การบริหารสว่นต าบลดอนแกว้เป็นองค์กรภาครัฐในท้องถ่ินท่ีปฏิบัติตามภารกิจของ

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติ

ก  าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  ได้ก  าหนด

นโยบายเพื่อเป็นทิศทางในการพฒันาประกอบด้วย 

 (1)  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณปูโภค 

 (2)  การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 (3)  การพฒันาฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 (4)  การพฒันาดา้นการสง่เสริมคณุภาพชีวติ 

 (5)  การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชมุชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 (6)  การพฒันาดา้นการวางแผน  การสง่เสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทอ่งเท่ียว 

 (7)  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการท่ีดี  และการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของสว่น  

ราชการและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
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 สภาพโดยทัว่ไปของทอ้งถ่ินมพีื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 34.953  ตารางกิโลเมตร  เ ป็นท่ีอยู ่

อาศยัของราษฎรหรือเขตชมุชน 1 ใน 4 ของพื้นท่ี  ท่ีเหลือเป็นเขตทหาร  ประมาณ 20,000 ไร่และ

พื้นท่ีสว่นใหญเ่ป็นท่ีตั้งของสว่นราชการ  ประชากรเป็นคนไทยพื้นเมืองและคนไทยภาคกลาง  

เน่ืองจากประชากรสว่นใหญเ่ป็นขา้ราชการท่ีมภีูมลิ าเนาอยูภ่าคอ่ืนแตม่าท างานในจังหวดัเชียงใหม ่ 

ดา้นการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดบักอ่นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  ส่วนใหญป่ระกอบอาชีพ  

รับจา้ง  คา้ขาย  รับราชการและเกษตรกร  ตามล าดบั  ฐานะทางเศรษฐกิจยังมีความแตกตา่งกนัมาก  

โดยประชากรท่ีประกอบอาชีพรับจา้งมรีายได้ประมาณ  10,000 – 20,000  บาท/ปี  จ านวน 2,520  

ครัวเรือน  สว่นประชากรท่ีประกอบอาชีพคา้ขายและรับราชการ  มรีายไดป้ระมาณ 120,000  บาท/ปี  

จ านวน 2,375 ครัวเรือน  ในสัดสว่นท่ีใกลเ้คียงกนั  

 จากสภาพบริบทดงักลา่วท าให้โครงสร้างทางสังคมเกดิการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

จากสังคมชนบทไปสูสั่งคมชนบทกึ่งเมอืง  ท าให้เกดิสภาพวกิฤตทางสังคมหลายดา้น  ประกอบดว้ย  

ปัญหาขยะมลูฝอย  ปัญหาสุขภาวะ  ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชน  ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา

ของทอ้งถ่ิน  ความเหล่ือมล ้าของรายได ้  คา่นิยม  วฒันธรรมท่ีก  าลงัเปล่ียนแปลง  ลว้นสง่ผลกระทบ

ตอ่วถีิชีวติชมุชนท่ีอยูด่ั้งเดิม 

 ดงันั้นจึงควรมกีารสง่เสริมให้คนในชมุชนไดต้ระหนักและสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมี

ความสุข โดยไมล่ะท้ิงวถีิชีวติดั้งเดิมแตส่ามารถปรับปรุงสภาพชีวติให้ดีข้ึนตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง  

โดยองค์กรในชมุชนและผูท่ี้มสีว่นไดส้่วนเสีย (Stake  Holder) ทุกฝ่าย 

 

วัตถุประสงค์หลักของแผนวิจัย 

 เพื่อพฒันาชมุชนชนบทของต าบลดอนแกว้สูช่มุชนเมอืงท่ีมคีวามสุข ดว้ยกระบวนการมี

สว่นรว่มของคนในชมุชน  

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย  

 1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแหง่ภูมปัิญญาละการเรียนรู้   

      จ านวน 2 โครงการ 

 2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีม ัน่คงของ  

      ประเทศจ านวน 1 โครงการ 
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 3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คง  

      ของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน 2 โครงการ 

 4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ยืน  จ านวน 1 โครงการ 

 

ขอบเขตของแผนงานวิจัย 

 1.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบด้วย 

 1.1  ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนแกว้ 

 1.2  คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก  ครูผูส้อน  ผูป้กครอง  และนักเรียนของศูนย์เด็กเล็ก   

              อบต.ดอนแกว้ 

 1.3  ประชาชนของ อบต.ดอนแกว้  อ.แมริ่ม  จ.เชียงใหม ่ จ านวน 10 หมูบ่า้น  

 

 2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ประกอบดว้ย 

 2.1  การพฒันาศูนย์เด็กเล็กตน้แบบในอุดมคติ 

 2.2  การศึกษาความเป็นพิษและองค์ประกอบทางเคมแีละอนุภาคขนาดเล็กของ  

      อากาศ 

 2.3  การเฝ้าระวงัและติดตามคณุภาพน ้ าบริโภคของชมุชน 

 2.4  การสร้างความเขม้แข็งของช ุมชนโดยใชก้ระบวนการมสี่วนรว่มของเด็กและ  

        เยาวชนในทอ้งถ่ิน 

 2.5  การก  าจดัขยะดว้ยการสร้างบล็อกปูพื้นจากข้ีเถา้มูลฝอยเป็นวสัดุผสม 

 

 3.  ขอบเขตด้านตัวแปรทีศ่ึกษา 

 3.1  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก ่ กระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชนใน อบต.ดอนแกว้   

             อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่

 3.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก ่ 

      3.2.1  ความเขม้แข็งของชมุชนในการรว่มกนัแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกดิใน  

                อบต.ดอนแกว้ 
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     3.2.2  เด็กเล็กตน้แบบใน อบต.ดอนแกว้ 

     3.2.3  สูตรสร้างบล็อกปูพื้นท่ีท ามาจากขยะ 

     3.2.4  วธีิการเฝ้าระวงัและติดตามคณุภาพน ้ าบริโภคโดยการมสี่วนรว่มของช ุมชน 

  

 4.  ขอบเขตด้านเวลา   เวลาท่ีใชด้ าเนินการวจิยัใชเ้วลา 18  เดือน  ในปีงบประมาณ 2551   

      คือ  ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม  2551  ถึงเดือนเมษายน  2552 

 

 5.  ขอบเขตด้านสถานที ่ สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการตามแผนงานวจิยัน้ี  ไดแ้ก ่   

      พื้นท่ีในต าบลดอนแกว้  อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  หมายถึง  องค์การบริหารสว่นต าบลดอนแกว้   

อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่

 ศูนย์เด็กเล็ก  หมายถึง  ศูนย์เด็กเล็กของ  อบต.ดอนแกว้  อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม  ่

 การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมสีว่นรว่มในการท ากจิกรรม

ของช ุมชน  ตั้งแตก่ารคน้หาปัญหาของช ุมชน  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีพบ  การวางแผน

แกปั้ญหาการด าเนินการแกปั้ญหา การเกบ็ขอ้มลู การสรุปผลการด าเนินงานและการมสีว่นรว่มรับ

ผลประโยชน์ 

 ศูนย์เด็กเล็กในอุดมคติ  หมายถึง  สถานพฒันาเด็กเล็กท่ีมกีารบริหารจดัการ  ควบคมุ  

สง่เสริมสนับสนุนให้เกดิมาตรฐานในการพฒันาเด็กเพื่อความสมบูรณ์ทางรา่งกาย  จิตใจ  อารมณ์  

สังคม  สติปัญญา  จริยธรรมและเป็นสุข 

 บล็อกปพูืน้  หมายถึง  บล็อกท่ีท าจากข้ีเถา้ขยะมลูฝอยเป็นวสัดุผสม 

 อนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กในอากาศ  หมายถึง  ฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 10 ไมโครเมตร  

(พีเอ็ม 10 )  ในบริเวณต าบลดอนแกว้  อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่  ระหวา่งเดือนธันวาคม  2550  

ถึง  เดือนมถุินายน  2551 

 น ้าบริโภค  หมายถึง  น ้ าด่ืมและน ้ าประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้ากการผลิตใน

ต าบลดอนแกว้  อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
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 ความสุข  หมายถึง  การด าเนินชีวติท่ีปราศจากปัญหาตา่งๆ เชน่  ดา้นเศรษฐกจิ   

ดา้นสังคม  ดา้นการศึกษา  ดา้นสุขภาพ  และดา้นส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในต าบลดอนแกว้   

อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนงานวิจัย 

 ผลการวจิยัสง่ผลตอ่คณุภาพชีวติของประชาชนในต าบลดอนแกว้ให้มคีณุภาพชีวติท่ีดีข้ึน  

ประกอบดว้ย  ดา้นการพฒันาเด็กเล็กและเยาวชน  การสร้างสุขภาวะชมุชน  การพฒันาการศึกษา  

การพฒันาอาชีพ  การพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากขยะ  การด าเนินการจะสง่ผลใน

ภาพรวมท าให้ “สังคมอยูเ่ย็นเป็นสุข” (Green  and  Happiness  Society) 

 
 

 

 

  

  




